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Zápis č. 11/2010

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

p. Al-Rashyová, p. Holubová, PhDr. Lišková, p. Menclová, J. Borková,
p. Novotný, Ing. Hamplová, p. Šťastná, p. Slezáková, p. Krenčík – MP, Ing. Hušek,
p. Večerník
p. Rind, p. Košek

Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala paní Hamplová, která vedla dnešní schůzi.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
29/2010

08/2010
26/2009
k 39/2008

Žádáme o zvýšený dohled na špatně zaparkovaná vozidla, zejména v křižovatce
ulic Ostrovní a Borová! KMS konstatuje, že se opět horší stav parkování
v ulicích Svinar a upozorňuje občany, že častým parkováním na komunikacích
o nedostatečné šíři (je v celých Svinarech) porušují zákon. (např. u hřbitova)
KMS žádá o kontrolu dodržování rychlosti v úseku u obchodu Hruška a žádá
městskou policii o častější měření rychlosti
Kontrolovat prostory dětského hřiště – prostor hřiště je nyní pravidelně kontrolován.
Ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)

!!! Žádáme o dodržování zásad správného parkování v obci !!!

Pan Krenčík doporučuje všem občanům Svinar, aby se v případě komplikací se špatně parkujícími
auty obraceli okamžitě přímo na městskou policii (linka 156).
Dle informace pana Krenčíka i státní policie se v obci objevují krádeže věcí z volně
parkujících aut a krádeže z objektů zahrad a rodinných domů. KMS vyzývá občany, aby byli
pozorní a hlásili veškeré podezření na pohyb cizích osob v denní i noční době ve svém okolí
(tel. č. 158 nebo 156)

Nově projednávané body:
57/2010
58/2010
59/2010
60/2010

61/2010
62/2010

Informace pro odbor životního prostředí – chybí cedule „Přírodní park Orlice“ u
vjezdu do osady U Mlejna a Ostrov.
V křižovatce silnic K Lesu a K Borku je díra u kanalizační vpusti (správce
komunikace zajistí u Královéhradecké provozní a.s., dále jen „KHP a.s.“)
Upozorňujeme na špatný technický stav sochy Pomníku padlých v křižovatce ulic
K Lesu a K Borku, ze sochy odpadávají kousky kamene.
Překop silnice K Borku, žádáme o prověření řádného povolení tohoto překopu
(v listopadu) a žádáme o dohled na řádné uvedení do původního stavu.
- pro p. Pešla, odbor správy majetku města
Upozorňujeme, že kameny, které vyčnívají z trávníku na břehu Orlice zpevňují
břeh řeky. Prosíme občany, aby tyto kameny neodváželi !!
Podporujeme připomínku občana Svinar k jízdnímu řádu,
1/odjezd z Terminálu MHD - posunout linku č.17 z 18:21 na 18:30 až 18:45.
2/vedení jedné linky ( 11 nebo 17) na ulici Karla IV a kolem OD Tesco.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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KMS pověřuje paní Menclovou zastupováním při veřejném projednávání návrhu
změny ÚPM HK č. 135 (sportovní a rekreační centrum u písníku), 230, 254, které
proběhne 7.12. 2010 na magistrátu města. Jedná se především o zachování podmínky
KMS Svinary na vybudování výhyben v ulici K Borku.

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
k56/2010

Občané ulice Citrusová (u ulice K Borku) požádali o snížení kanalizační vpusti – je
vyvýšena nad okolní terén a neodvádí dešťovou vodu. – TS HK postoupily
Královéhradecké provozní (KHP a.s.)

k55/2010

KMS se setkala s vítězi ankety na novou KMS. Nově vybraní kandidáti na členství
v KMS budou navrženi ke schválení Radě města HK.

k53/2010

Mikulášská besídka se bude konat 28. 11. 2010 od 16 do 17.30 hod ve škole
Malšova Lhota. Vstupné jako vloni, děti 70,- Kč (hradí se dopředu při přihlášení
dítěte, v ceně dárek od Mikuláše), doprovod 20,- Kč. Objednávky vyřizuje paní
Slezáková, Květná ul. 199 v úterý a v pátek od 17 do 19 hod. Přihlásit děti můžete
nejpozději do 19.11. 2010.

k52/2010

KMS obdržela žádost od Občanského sdružení osady Ostrov, kde majitelé chat
požadují správu komunikace p.č. 192/1, tedy přístupovou komunikaci do osady.
Jedná se o účelovou komunikaci, oprava je možná pouze navezením recykláže –
TSHK 11/2010

k51/2010

Paní Lhotáková upozorňuje na odkrytou kanalizaci na jímání dešťové vody v ulici
Podhůrská (naproti hospody U Karla). Jedná se úpravu k pozemku patřící k domu
čp.77
- požadavek na TSHK zajistí Ing. Hamplová

k50/2010

KMS Svinary byla požádána pracovníky Policie ČR o informování občanů o zvýšené
trestné činnosti páchané na starších občanech. V Hradci Králové bylo zaznamenáno
v poslední době hodně případů zneužití důvěry seniorů za účelem podloudného
vylákání peněz. Prosíme spoluobčany, aby byli obezřetní a zejména nepouštěli
neznámé osoby do svých obydlí a volali tísňovou linku 156 městká policie, 158
státní policie. (KMS hledá další způsoby osvěty)

k47/2010

KMS se dohodla na archivaci písemných podkladů za minulá období. Archivaci a
kopie rozpracovaných úkolů zajistí p. Holubová - zpracovává se

k43/2010

KMS odsouhlasila řešení odkládání odpadu pro chataře z osady Opuka, kteří
nemají možnost ukládat odpad do kontejnerů - odpad bude odkládán v plastových
pytlích na stanoviště popelnic u krajních chat patřících k osadě OVS, a to v dobu
určenou pro svoz odpadu, tedy v pátek odpoledne. Odpad musí být v pytli s logem
Hradeckých služeb, které si můžete bezplatně vyzvednout na provozovně
Hradeckých služeb a.s., Bratří Štefanů 990, každý pracovní den v době od 7:00 do
17:00 hod.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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k40/2010

Výjezd z Ostrovní ulice směrem k mostu zakrývají přerostlé větve stromů. Ošetření
bude provedeno.

k36/2010

KMS žádala o statické posouzení a zabezpečení ZVONIČKY ve středu Svinar.
Odbor památkové péče nechal posoudit celkovou opravu zvoničky. Do vyřešení
majetkových vztahů je zvonička a zvon demontovány a uloženy v areálu TSHK.
KMS požaduje projednání situace s Odborem památkové péče. - odbor památkové
péče
- KMS navrhla možný způsob financování.
– způsob prověří p. Holubová

k35/2010

Chataři osady U Mlejna žádají o dovezení recyklátu na opravu cest v osadě. Žádají
o složení materiálu u hřiště uprostřed osady. Kontaktní osoba je pan Fairaizl, tel:
606 318 818 (požadavek evidován - čeká se na recykláž) - TSHK 11/2010

k31/2010

Majitelé chat a domků v osadě OVS žádají v rámci bezpečnosti provozu na silnici
vedoucí osadou kolem hájenky snížení povolené rychlosti.
Policie ČR předběžně souhlasí s umístěním výstražné dopravní značky „A22“
(jiné nebezpečí) s dodatkovou tabulkou se symbolem chodce a doporučená
rychlost 70 km značkou „IP5“. KMS souhlasí. - pro odbor dopravy

k28/2010

Vzhledem k tomu, že komunikaci v ulici Pod Haltýřem využívá společnost Městské
lesy Hradec Králové a.s. na přepravu vytěženého dřeva, a tím se podílí na ničení této
komunikace, žádáme tuto společnosti o podporu při zajištění rekonstrukce této
silnice. – v řešení, potřebné náležitosti zajistí p. Al-Rashyová

k24/2010

Třídění odpadu – vyzýváme další občany Svinar, aby se připojili k třídění odpadu.
Kontejnery nebo pytle na papír a plasty si můžete objednat v Hradeckých službách
a.s.

k15/2010

Světelné ukazatele rychlosti – rada města schválila zakoupení 2 ks těchto ukazatelů
pro Svinary. Komise požaduje jejich umístění na vjezdu do Svinar směrem od
Stříbrného rybníku a před křižovatkou ulic Stříbrná a Borová.

k 30/2009

Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. Řeší se varianta jiných typů zastřešení.

k 27/2009

Redukce náletových bříz na pozemku města u mostu přes řeku Orlici, některé
břízy již značně utlačují vysazenou lípu – stromy budou upraveny.

k 5/2009

Revitalizace dětského a sportovního hřiště je nový prioritní požadavek na volební
období 2006 – 2010 (schváleno usnesením RM/2009/1201). Požadavek KMS trvá.

k 24/2007

Výměna přístřešku a vybudování zálivu MHD v křižovatce „Běleč“ směr
Podhůří . Akce je připravena, pro nedostatek finančních prostředků pozastavena.

k 25/2006

Protipovodňová opatření – proběhlo zaměření, zjištění dotčených vlastníků, akce
pokračuje. KMS podala žádost o přidělení příslušných finančních prostředků na radu

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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města. – K řešení se připojilo Povodí Labe, uskuteční se schůzka KMS, Povodí Labe
a MMHK, -pro odbor životního prostředí.
Přemístění ampliónů místního rozhlasu na sloupy veřejného osvětlení bude
v dohledné době provedeno.
– pro Ing. P. Bartoně

Priorita 1999
Vzhledem k neuspokojivému jednání s vlastníky pozemků na trase plánované cyklostezky Stříbrný
rybník – Svinary, KMS tímto trvale prosazuje alespoň realizaci veřejného osvětlení v úseku cca
600 m, které bylo počátečním požadavkem KMS v roce 1999. Komise obdržela vyjádření Ing.
Svátka, že i komisí navrhovaný způsob vedení el. kabelu osvětlení protlakem naráží na problémy
s majetkovými poměry v požadovaném území.
Komise vyjadřuje politování nad celým záměrem, který již mohl být realizován, nebýt problémů
s majetkoprávním vyrovnáním dotčených pozemků.

Příští schůze KMS je výjezdní a uskuteční se ve středu 8.12.2010 od 18.00 hod.
Své případné požadavky zašlete e-mailem (jana.holubova@mmhk.cz
nebo vhoďte do schránky pod vývěsku v Podhůří) nejpozději do 7. prosince 2010
KMS Svinary v novém složení (dle proběhnuté ankety) začíná pracovat od
měsíce ledna 2011
za Komisi místní samosprávy Svinary
Ing. A. Hamplová, předsedkyně v.r.

Aktuálně:
Navštivte webové stránky KMS Svinary:

Na webových stránkách magistrátu města byly znovu zprovozněny stránky naší
KMS. Naleznete na nich např. zápisy komise od roku 2006, diskusní fórum a
původní Pamětní knihu Svinar z roku 1923!
Odkaz: www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/mistni_samosprava

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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OSTATNÍ INFORMACE PRO OBČANY:
Poslední svoz bioodpadu (hnědých kontejnerů) bude 8.12.2010
Postup při zcizení popelnice

Incident nahlaste na Policii ČR (Mrštíkova ul.), s protokolem se pak dostavte na
Technické služby HK (v případě hnědé popelnice), nebo na Hradecké služby
(v případě ostatních popelnic).

Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí

V rámci rychlého odstranění závady poznamenejte si číselné označení sloupu a
volejte přímo na Technické služby, tel: 495 402 642

Sháníte pejska?

Navštivte psí útulek u lesního hřbitova. Informace podá paní Lacinová na tel:
731 131 227 nebo 495 497 075

Sběrný dvůr otevřen !

Připomínáme, že je nám všem k dispozici sběrný dvůr na Slezském Předměstí (vjezd
u firmy Vitamín), otevírací doba:
Středa: 13,00 – 18,00 hod, pátek 13,00 – 18,00 hod. sobota 8,00 – 16,00 hod
Stavební suť či velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora (viz info výše)
Kontejnery na tříděný a komunální odpad u osad Dubina, Ostrov a OVS patří
pro chataře těchto osad, nikoliv pro bydlící občany ve Svinarech !!!
Občanům bydlícím zde přechodně v nájmu musí umožnit odkládání komunálního
odpadu vlastník domu !!!!!! K tomuto účelu neslouží kontejnery pro chataře či na
separovaný odpad !
Udržujte pořádek kolem kontejnerů na komunální (u chatových osad) a na
separovaný odpad! V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den
odvozu těchto kontejnerů – ne dříve.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261

Zápis 11/2010

str. 5

Komise

místní

samosprávy

Svinary

Žádáme majitele psů, aby po svých „čtyřnozích miláčcích“ uklízeli exkrementy –
zvlášť na veřejném prostranství - „pláži“ na břehu řeky Orlice! Městská policie byla
požádána o zvýšený dohled a penalizaci těch, co příslušnou vyhlášku města
nedodržují !!!!!

ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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